
donderdag, 08 augustus 2013

Afrikaanse favoriet zwoegt in Brunssum
DAMMEN

Door Paul Nitsch

Overmorgen eindigt in de Brunnahal het Brunssumtoer-
nooi. De favoriet voor de eindzege, de Senegalese groot-
meester Macodou NDiaye, had het in de eerste toernooi-
helft niet makkelijk.

M et vierennegentig deel-
nemers behoort de
zesendertigste editie
van het Brunssumtoer-

nooi wederom tot de grootste zo-
mertoernooien ter wereld. De eni-
ge grootmeester in het gezelschap
is de in Brussel woonachtige Afri-
kaan Macodou NDiaye. Met welis-
waar veel moeite maakt de win-
naar van de vorige editie toch op-
nieuw zijn favorietenrol waar. De
eerste toernooihelft sloeg de Sene-
galees tot drie keer toe pas in het
eindspel toe. De Eindhovenaar Jac-
ques Brouns slaagde er bijna in de
grootmeester een punt te ontfutse-
len. De positie in het eerste dia-
gram is potremise. NDiaye pro-
beert nog één laatste trucje: 70. ....
24-15(!) Wit heeft de laatste uren
met de hakken in het zand verde-
digd. Hij kan kiezen uit drie varian-
ten waarvan er twee verliezen: A)
10-05? (41-46) en nu 1. 34-30
(35x24) 11-06 (22-27) 06-01 (27-32)!
en beide dammen worden gevan-
gen. 2. 34-29 (15x33) 11-06 (33-50)

06-01 (50-45) en ook deze combina-
tie van tric-trac en lange lijn opslui-
ting verliest voor wit. Remise is B)
11-07! (15x04) 07-02! waarna zwart
de remise-ruil 34-30 niet kan ver-
hinderen. In de partij koos Brouns
voor C) 71. 10-04?? waarna NDiaye
alsnog kreeg waar hij recht op had.
Na 71. ... 35-40! 72. 04x47 40x29 gaf
wit op.
Ook tegen de sterke Russin Matre-
na Nogovitsyna moest NDiaye, in

het tweede diagram met zwart,
diep gaan. Net als in het vorige frag-
ment struikelt ook de Russin in het
zicht van de finish. De Afrikaan
combineerde middels 48. ... 24-29
49. 34x14 13-19 50. 14x23 18x38 Snel
remise is nu bijvoorbeeld 28-22
(38-43) 37-31! En nu op a) (43-49)
22-17! (12-18) 17-11! (16x07) 21-16= b)
(43-48) 22-18!= Partij: 51. 28-23
38-43 52. 23-19? Hier was 37-32! de
aangewezen zet met als belangrijk-
ste variant (43-48) 21-17! (12x21)
23-18! remise. Partijslot: 52. ...
43-49! 53. 37-32? Dit verliest combi-
natief. Remise geeft nog steeds het
dubbeloffer 27-22! (16x18) en 19-14
Na de partijzet sloeg NDiaye toe
via 53. .... 12-17 54. 21x12 16-21 55.
27x16 en zwart won.

Van de Limburgse deelnemers
deed de schier onvermoeibare
Landgraafse veteraan Willy Maertz-
dorf opnieuw van zich spreken. In
het onderonsje met zijn clubge-
noot Harry Velraeds (met wit)
kwam de volgende interessante po-
sitie op het bord (D3). De klassieke
stand is gelijkwaardig maar dan
moet wit wel schijf dertig op zijn
plaats laten staan en bijvoorbeeld
kiezen voor het vervolg 43-39-34
Na de partijzet krijgt wit te kam-
pen met een Coup Royal-dreiging:
38.30-25? 08-12 39.48-42? [Nog
steeds makkelijk remise geeft het
vervolg 47-41! (03-09) 43-39
(09-14) [Op (12-17) volgt 41-36 =]
48-42 en wit verdedigt zich nog
steeds moeiteloos. Partij: 39. ….

03-09! Het verschil met de zojuist
besproken variant is dat A) 47-41
nu verhinderd is door (24-29) ge-
volgd door de dam (31-37)! Ook B)
43-39 verliest middels (12-17)! 47-41
[Op 27-21 (11-16)! 21x12 (18x07)
42-37 (16-21)! 28-22 (09-14) 33-28
(07-12)! En op de volgende zet
volgt (12-18)+] (17-22) 28x17 (11x31)
41-36 (31-37)! 32x41 (06-11) met bij-
voorbeeld 38-32 (11-16) 33-28
(09-14) 41-37 (16-21)! en zwart
wint. Partij: 40.42-37 09-14 41.47-41
23-29! Zwart forceert, dankzij de
dreiging (19-23)!!+ schijfwinst. Vel-
raeds heeft niet beter dan 42.27-21
26x17 43.43-39 18-22 44.41-36 11-16
45.36-31 16-21 46.31-26 22-27
47.39-34 29x40 48.35x44 12-18
49.44-39 18-23 en wit gaf op. Gein-
teresseerden kunnen de komende
dagen nog terecht in de Brunnahal.
Aanvang van de partijen is 12u00,
de slotronde op zaterdag start om
10u00.Diagram 1 Diagram 2Diagram 2 Diagram 3Diagram 3

Door Paul Nit


